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چکیده
بانک بذر خاک نقش مهمی در احیاء پوششش ییایی پ ا ووف ششتگیی دارد در این وحقیق ونوع و غنای بانک بذر خاک در مراوع
نیمهاسشگیی اسشگاچ اهار محاو و بیگیاری مورد مطالعه فرار یرفت در دو رویششیا علتزار و بووه ار اراضی دارای سابقۀ وغییر کاربری
شناسایی و ا بین شنها اهار با ۀ مانی در ووف راعت شامل کمگر ا  5 ،5وا  55 ،55وا  55و بیشگر ا  55ساو انگیاب شدند جهت
جغرافیایی در یر با ۀ مانی در نظر یرفگه شد نمونهییری خاک انجام و بانک بذر خاک به روش ظهور ییایچه در یلیانه شناسایی و
سشی ششاخ یای ونوع (شانوچ و سیمیسوچ) و غنا (ماریال و منهنیک) محاسبه شدند نگایج نشاچ داد وعداد ییایاچ اندساله در
بانک بذر خاک بیشگر ا ییایاچ یکساله بود است در یر دو رویشیا ماچ ووف راعت بر ونوع و غنای بانک بذر خاک اثر معنیدار
داشششت در رویشششیا علتزار با افزایش ماچ ووف راعت غنا و ونوع بانک بذر خاک کایش یافت اما در ماچ ووف راعت بیش ا 55
سشاو بهطور معنیداری افزایش و بیششگر ا مراوع طبیعی اطراف بود اسشت یر دو ششاخ ونوع و غنای بانک بذر خاک در رویشیا
بووه ار وحت وأثیر جهت جغرافیایی فرار یرفگند در رویشششیا بووه ار با یذشششت ماچ ا ووف راعت ونوع و غنای بانک بذر خاک در
جهت ششمالی نوسشاچ داششگه و در دامنهیای غربی با روند افزایششی اما در جهت جنوبی و شرفی روند کایشی داشگه است در یر دو
رویشیا یر اند با کمگرین ماچ ووف یعنی کمگر ا پنج شاخ یای ونوع و غنای بانک بذر خاک افزایش داشگند اما بریشتپذیری
شاخ یا در با مانی بیش ا  55ساو در علتزار و بیش ا  55ساو بووه ار اوتاق افگاد
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 .1مقدمه
وغییر کاربری یکی ا مهمگرین ششششتگیییای ناشششی ا
فعالیتیای بشششری در اکوسششیسششگ یای طبیعی اسششت که
سشششبشر ویریر و کایش کیتیت خاک و یمچنین ا بین
رفگن یونشهیشای بومی و افزایش یونهیای یاد ششششوند و
مهاج میشششود [ ]51،1،5وغییر کاربری رابطه نزدیکی با
ویریر سشر مین [ ،]5کایش ونوع یسششگی[ ]11وغییرات
شب و یوایی [ ،]55خطرات طبیعی [ ]4فرسشششایش خاک
[ ]52و نیز وهدید امنیت غذایی [ ]55در سششراسششر جهاچ
دارد مراوع به واسشششطه وسشششعت و نوع پوششششش ییایی و
سشهولت وغییر کاربری نسبت به سایر اکوسیسگ یا بیشگر
در معرض وهدیدات مربوط به وغییر کاربری در سطح دنیا
فرار دارند وبدیل یسشششگرد مراوع در اثر ووسشششعه جوامع
ششهری و کشاور ی ،منجر به نیرانی در مورد ا بین رفگن
یسشگیا یا و کایش محصشوتت و خدمات این اکوسیسگ
شد است [ ]5در ایراچ عالو بر فشار ارای دام در مراوع،
وغییر کاربری این اکوسششیسششگ یا نیز مگداوو اسششت و در
برخی ا نواحی رویشی ایراچ بهخصوص در منطقه ایرس
مششهودور میباشد [ ]19 ،57بسیاری ا اراضی کشاور ی
دی در ایراچ که ا وغییر کاربری مراوع حاصشششل ششششد اند
پ ا اند ساو اسگتاد  ،به علت عدم وناسر بین یزینه
و درشمد ،که ناشششی ا با د ک این اراضششی میباشششند ریا
میششوند اثرات راعت بر ویژیییای فیزیکی ،شیمیایی و
بیولوژیکی خشاک در منششاطق خششششک و نیمشهخششششک و
یمچنین ونوع یسششگی اکوسششیسششگ میوواند برای دیهیا
بعد ا ریا سششا ی پابرجا باشششد [ ]15مراوع ا ذخایر مه
ژنگیکی یسشششگنشد که با وغییر کاربری بیش مهمی ا این
ذخایر که یماچ ییایاچ یسشششگند ا بین میروند [ ]52با
وغییر در کشاربری مراوع وغییرات یادی در ورکیر ییایی
اوتاق میافگد که ششرای را برای ا دیاد ییایاچ یادشوند
و نامرغوب فرای میسا د []55
مسیر ووالی ثانویه در اراضی مروعی ریا شد که دارای
سشششابقه راعت یسشششگند ووسششش عوامل ند و غیر ند
مگعششددی وعیین مییردد در این میششاچ بیش مهمی ا
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فرشیند احیاء پوششش ییایی در این اراضششی به بومشناسی
بذر ییایاچ بسشششگیی دارد [ ]9بذر بسشششیاری ا یونهیای
ییشایی این ووانشایی را دارنشد کشه برای اندین سشششاو وا
انشدین دیه در خاک ند ماند و بانک بذر را وششششکیل
دیند این ذخیر بذر اندوخگه مناسبی برای رویش مجدد
ییایاچ پ ا ششششتگیی و یا ویریر اسششت [ ]12 ،51در
اروباط با احیاء مینیای ریا ششششد ا طریق ووالی ثانویه
خودبشهخودی باید ووجه داششششت که شیا این نوع ووالی به
ونهایی برای احیاء کافی اسشششت و یا این که ت م اسشششت با
مشداخلشه مشدیریگی روند احیاء را وسشششریع کرد در یر دو
حالت برای اراضشی مروعی با سابقه راعت مقدار و ورکیر
یونشهای بانک بذر یک فاکگور وعیینکنند در احیاء مجدد
پوشششششیشای ییشایی در این مناطق اسشششت []54 ،59
خاکور ی و کششششتوکار در مراوع ضشششمن کایش ونوع و
غنای یونهای در پوششششش ییایی موجر انگقاو این اثرات
به بانک بذر خاک نیز مییردد [ ]14در طوو ووالی ثانویه
و بشا ووف راعت ،بانک بذر خاک میوواند داار وغییراوی
یردد که در صشششورت پراکنش بذر ا جوامع ییایی اطراف
میوواچ انگظار داششت وا ونوع و غنای بانک بذر با اسگقرار
پوششششش ییایی بهبود یابد [ ]15وئوری ووالی بر مبنای
بشانشک بشذر خشاک بیشاچ میکند که در طی روند ووالی به
سششمت نقطه او( (کلیماک ) ،کایش در وعداد بذر و ونوع
شچ مشششاید میشششود و شششبایت بین بانک بذر و پوشششش
ییایی کایش مییابد [ ]9ا طرفی ،شی و وبدیل اراضی
مروعی به کشششاور ی ،باعت وغییر در ورکیر یونهای بانک
بذر خاک و غالبیت یونهیای ناخواسششگه و مهاج مییردد
[]51 ،55 ،55
منطقه رویشی ایرس دارای ونوع یونهای باتیی است
که طی سالیاچ مگمادی به شدت ویریر شد و ی اکنوچ
نیز وحت وأثیر وهدیدات فراواچ ا جمله وغییر کاربری فرار
دارد لکهیایی ا اراضششی مروعی که سششابقا در شنها راعت
شششد اما پ ا شچ ریا شششد اند در این مناطق وجود دارد
[ ]15مطالعه فبلی در منطقه وحقیق حاضر نشاچ داد که
با افزایش ماچ ریاسشا ی این اراضششی شاخ یای ونوع و
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راعت در

غنا در پوشششش ییایی بهبود یافگند [ ]15بنابر شنچه بیاچ
شششد ایمیت دارد وا بگواچ روند وغییرات این شششاخ یا در
بانک بذر خاک را نیز بررسششی نمود اوچ وسششریع یا وغییر
مسشششیر ووالی پوششششش ییششایی در این اراضشششی عالو بر
خصوصیات پوشش ییایی و خاک ،به ویژیی بانک بذر نیز
بسگیی دارد در این پژویش ونوع و غنای بانک بذر خاک
در مراوعی که سشابقه راعت داششگه اما فعال کشتوکار در
شنها مگوف شد مورد بررسی فرار یرفت وغییرات ونوع و
غنای بانک بذر خاک در دو رویشیا و در دور یای مانی
ریاسششا ی و در جهتیای میگل جغرافیایی مورد ار یابی
فرار یرفت وا به این سواتت پاسخ داد شود شیا با یذشت
مشاچ ا ووف راعشت ونوع و غنشا بانک بذر خاک افزایش
یافت؟ شیا وغییرات در ونوع و غنا بانک بذر خاک در اروباط
با جهت جغرافیایی بود اسششت؟ شیا پاسخ ونوع و غنا بانک
بذر بر حسر رویشیا مگتاوت بود است؟

 .2روششناسی
 .1.2منطقه مورد مطالعه
این پژویش در دو رویشششیا علتزار و بووه ار که دارای
فطعاوی ا وغییر کاربری مروع به راعت بودند در روسگای
ششیرمرد ا ووابع بیش فالرد ششهرسگاچ لردیاچ در فاصله
 515کیلومگری ششهرکرد در اسگاچ اهارمحاو و بیگیاری
صشششورت یرفششت (محششدود جغرافیششایی " 15°51'5وششا
" 15°59'47عرض شمالی و " 55°55'57وا "55°51'41
طوو ششششرفی) این منطقه با مسشششاحت  9222یکگار در
محدود بین  5222وا  1414مگر ا سطح دریا فرار دارد و
دارای میششانیین درجششه حرارت سششششاتنششه  54/1درجششه
سششانگییراد و مگوسشش بارندیی سششاتنه  511/1میلیمگر
اسشششت [ ]15رویششششیششا Astragalus brachycalyx-
 Daphne mucronataبشه عنواچ بووه ار (اروتاع  5422وا
5122مگر) و  Gundelia tournefortiiبه یمرا یندمیاچ
یکسشششالشه بشه عنواچ علتزار (اروتاع  5222وا  5422مگر)
انگیاب شدند بر اساس پایش اولیه و با دیدیای میدانی و

اسششگتاد ا اطالعات سششاکنین منطقه ،عک یای یوایی و
یمچنین وصشششاویر مایوار ای در یر رویششششیا فطعاوی ا
وغییر کشاربری کشه در حاو حاضشششر راعت در شنها مگوف
شد مورد شناسایی فرار یرفگند (شکل  )5برای یر فطعه
مین ،مشاچ ریاسشششا ی یا ووف راعت وعیین و در اهار
با مانی ریاسا ی (کمگر ا  5ساو 5 ،وا  55ساو 55 ،وا
 55سشششاو و  55سشششاو) فرار یرفگند با ووجه به وصشششاویر
مایوار ای حداکثر ماچ ریاسشششا ی در منطقه حدودا 15
ساو بود است لکهیای انگیابی در اهار جهت جغرافیایی
اصششلی (شششماو ،جنوب ،شششرق و غرب) و شششرای اروتاعی
یمین فرار داششششگنشد برای یر با مانی و در یر جهت
جغرافیایی وعداد سششه لکه به عنواچ وکرار انگیاب شششدند
بنشابراین در یر رویششششیا  41لکه نمونهییری ششششد که
مسشششاحت حدافل نی وا  15یکگار را داششششگند در مجاور
اراضششی راعی وعیین شششد جهت نمونه برداری وعداد 55
منطقششه معرف در مراوع طبیعی ( 1منطقششه معرف در یر
جهشت جغرافیشایی) بشا حداکثر یمینی ا لحار ششششرای
ووپویرافی و خاکی به عنواچ شششاید انگیاب شششدند یمه
اراضی مورد مطالعه وحت ارای دام یسگند

 .2.2نمونهگیری بانک بذر خاک
برای ششششنشاسشششایی بشذر ییشایشاچ در خشاک افدام به
نمونشهییری ا خشاک با شیر به فطر  9سشششانگیمگر ششششد
نمونهیای خاک ا دو عمق صتر وا  5سانگیمگر و  5وا 52
سانگیمگر [ ]1و فبل ا شغا فصل رویش در اوایل فروردین
 5171برداششششت ششششدنشد در یر فطعشه مروعی دو نقطه
وصششادفی انگیاب و در یر نقطه وصششادفی و در اهار جهت
شچ به صورت صلیبی شکل  5پالت یک مگر مربعی مسگقر
ششد در یر پالت خاک ا دو عمق برداششت شد که شامل
 5522نمونه خاک بود اسشششت سشششی نمونهیای خاک
مربوط بششه یر عمق در یر دو پالت بششا ی میلوط و در
کیسشششهیای نایلونی جدایانه ای رییگه و به محی یلیانه
منگقشل و بشه روش ظهور ییشایچه ذخیر بذر خاک مورد
ششششنشاسشششایی فرار یرفت [ ]1نمونهیای خاک در محی

155

مروع و شبییزداری ،مجله منابع طبیعی ایراچ ،دور  ،94شمار  ،1پاییز 5422

یلیانه در ظروف پالسشگیکی فرار داد شد و برای نتوذ و
نیهداری رطوبت در داخل ظرف یا ا شششن اسگریل شد و
به عمق  5/5سشانگیمگر اسگتاد شد شبیاری به طور مرور

و بر حسر نیا و با مرطوب کردچ ک میز صورت یرفت
شششناسششایی و شششمارش ییایچهیا به مدت  1ما و وا پایاچ
ظهور ییایچه جدید ادامه یافت

بوتهزار

علفزار

شکل  .1قطعات اراضی زراعی رهاشده در مراتع روستای شیرمرد در استان چهارمحال و بختیاری بر اساس بازه زمانی رهاسازی

 .223آنالیز دادهها
بشرای محاسششبه شششاخ یشای ونششوع و غنششای یونششهای
بانششک بششذر خششاک ا داد مربششوط بششه شششمارش وعششداد
ییایچششه در یششر دو پششالت و بششرای مجمششوع دو عمششق
اسشششگتاد ششششد ا نشششرمافزاریشششای  Pastبشششرای وعیشششین
ششششاخ یشششای ونشششوع (ششششانوچ و سیمیسشششوچ) و غنشششا
(ماریششال و منهنیششک) اسششگتاد شششد بششرای وعیششین
پاسخ ششاخ یشای ونشوع و غنشای بانشک بشذر خشاک بشه
مشششدت مشششاچ ووفشش راعشششت و جهشششت جغرافیشششایی ا
وجزیششه واریششان دو طرفششه اسششگتاد شششد بششرای اثششرات
مسششگقل یششا مگقابششل معنششیدار ،میششانیینیششا بششه روش
ووکی مقایسه ششدند در صشورت پاسشخ مششابه بشه یکشی
ا شاخ یا اسشگناد ششد شنالیزیشای شمشاری بشه وتکیشک
یشششر رویششششیا در بسشششگه  Agricolaو بشششا نشششرمافشششزار
 RStudioانجام شد

 .3نتایج
 .1.3رویشگاه علفزار
وعشداد یونه ییایی در بانک بذر خاک علتزار  57یونه
بود که بین  55یونۀ ییایی در مراوع با سششابقه  55وا 52
سشاو ریاسشا ی و  52یونه ییایی در مراوع با سابقه بیش
ا  55سششاو ریاسششا ی مگغیر بود اسششت (جدوو  )5در
ومامی مناطق وعداد ییایاچ اندسشششاله در بانک بذر خاک
بیشششگر بودند در بین فرمیای رویشششی بیشششگرین وعداد
پهنبریشاچ علتی در مراوع بشا سشششابقه بیش ا  55سشششاو
ریاسا ی مشاید شد
نگایح وجزیه واریان شاخ یای ونوع و غنای یونهای
در علتزار نشششاچ داد که ماچ ریاسششا ی یا ووف راعت بر
ومام ششششاخ یا اثر معنیداری داششششگه اما اثر مربوط به
جهششت جغرافیششایی معنیدار نبود اسشششت (جششدوو  )5بر

ونوع و غنای بانک بذر خاک پ
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راعت در

جغرافیایی ونها برای غنای منهنیک معنیدار شد

اسشششاس این نگشایج اثر مگقشابل ماچ ریاسشششا ی و جهت

جدول  .1تعداد گونههای گیاهی براساس دوره زندگی و فرم رویشی در بانک بذر خاک علفزار
ویژیی

کمگر ا  5ساو

 5وا  55ساو

 55وا  55ساو

 55ساو به بات

شاید

یکساله

5

9

1

4

5

اندساله

55

52

7

55

7

یندمیاچ

1

1

4

5

1

بووه

5

4

5

1

5

پهنبریاچ علتی

1

9

1

55

1

کل یونهیا

51

59

55

57

54

جدول  .2نتایج تجزیه واریانس شاخصهای تنوع و غنای گونهای بانک بذر خاک در بوتهزار و علفزار
منابع وغییرات

وعداد یونه

ونوع سیمیسوچ

ونوع شانوچ

غنای منهنیک

غنای ماریال

بووه ار

علتزار

بووه ار

علتزار

بووه ار

علتزار

بووه ار

علتزار

بووه ار

علتزار

ماچ ریاسا ی

**1/9

**1/54

**1/15

**4/17

*5/99

**1/51

5/55ns

*5/1

*1/15

**1/17

جهت جغرافیایی

* 1/51

2/95ns

* 1/55

5/27ns

*1/91

5/55ns

**1/14

2/44ns

**4/11

2/91ns

*

**

اثر مگقابل

**

4/51

ns

5/95

**

5/95

ns

2/94

**

5/57

ns

2/95

**

5/54

ns

2/15

5/71

5/95

* ** ،و  nsبه ورویر معنیداری در سطوح درصد  5 ،5درصد و عدم معنیداری

مقایسششه میانیین وعداد یونه نشششاچ داد که وعداد یونه
بانک بذر با یذشت ماچ ووف راعت روند کایشی داشگه
امشا در طوتنیورین مشاچ ووف یعنی بیش ا  55سشششاو
افزایش معنیدار وعشداد یونشه ییشایی در بشانک بذر خاک
مششاید شششد (ششکل  )5شششاخ ونوع نشششاچ داد که در
مراوع علتزار منطقشه که راعت در شنها بیش ا  55سشششاو
مگوف شد بیشگرین مقدار ونوع بانک بذر خاک مشاید
شد که ونها با اراضی دارای سن ریا سا ی کمگر ا  5ساو
اخگالف معنیداری نداششگه اسشت (شکل  )1مراوع علتزار
دارای سشابقه ووف راعت کمگر ا  55ساو با مراوع وغییر
کاربری نیافگه مجاور (شششاید) ا نظر ونوع بانک بذر خاک
اخگالف معنیداری نداشششگند (شششکل  )1شششاخ غنای
ماریال در مناطق مورد مطالعه نشششاچ داد که بیشششگرین
مقدار عددی این شاخ در فطعات با سن ریا شد بیش
ا  55سشاو اسشت که ونها با سن ریا شد  55وا  55ساو

اخگالف معنیداری دارد و بشا سشششایر فطعات مورد مطالعه
وتاوت معنیداری نداشت (شکل )1
مقایسششه میانیین برای اثر مگقابل سششن ریاسششا ی و
جهشت جغرافیشایی بر ششششاخ غنشای منهنیک بانک بذر
خاک رویششششیا علتزار نششششاچ داد که در یر منطقه غنای
منهنیشک بشانشک بشذر خشاک در اهشار جهشت جغرافیایی
اخگالف معنیداری با ی نداششگند (شکل  )4مقایسه این
شششاخ در بین مناطق نشششاچ داد که ونها جهت غربی با
بیش ا  55سشششاو سشششابقه ووف راعت با جهت غربی در
منطقشه با  5وا  55سشششاو ووف راعت و جهت جنوب در
منطقه با  55وا  55سششاو ووف راعت اخگالف معنیداری
داششگه است (شکل  )4با یذشت کمگر ا  5ساو ا ووف
راعت کایش غنای بانک بذر خاک در جهت شمالی اوتاق
افگاد و بریشتپذیری غنای بانک بذر خاک در جهت غربی
ودور شروع شد (شکل )4
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 .2.3رویشگاه بوتهزار
در بشانک بذر خاک بووه ار  41یونه ییایی مششششاید
شششد که وعداد ییایاچ اندسششاله و فرم رویشششی پهنبریاچ
علتی بیشگرین بود است (جدوو  )1بیشگرین وعداد یونه

ییشایی در بانک بذر خاک منطقه با سشششابقه ووف راعت
کمگر ا  5سششاو و بین  55وا  55سششاو مشششاید شششد در
منطقه با سابقه ووف  55وا  52ساو و مراوع بووه ار شاید
وعداد یونه ییایی یکسششاله در بانک بذر خاک بیشششگر بود
است (جدوو )1

a

وعداد یونه در واحد سطح

ab
b
b

b

بیش ا 55

 5وا 55

 55وا 55

کمگر ا 5

مروع شاید

شکل  .2مقایسه میانگین تعداد گونه در واحد سطح در بانک بذر خاک رویشگاه علفزار
(حروف مشترک نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار بین میانگینها است)

2/1

2/51

a

a

2/51

2/55
2/5

b

ab

غنای ماریال

ab

2/5

2/55
2/5

2/55

b

b

b

2/24

2/25

2

بیش ا  55 55وا 55

 5وا 55

2/21
2/21

2/25

کمگر ا  5مروع شاید

ونوع شانوچ

ab
ab

2/54

2
بیش ا  55 55وا 55

 5وا 55

کمگر ا  5مروع شاید

شکل  .3مقایسه میانگین شاخصهای تنوع شانون و غنای مارگالف در بانک بذر خاک رویشگاه علفزار
(حروف مشترک نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار بین میانگینها است)
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راعت در
جهت جنوبی

جهت غربی

a
ab
ab

جهت شمالی

abc

جهت شرفی

abc
abc

abc
abc

abc

abc
abc

abc
abc

abc

غنای منهنیک

abc

abc

abc

abc
bc
c

بیش ا  55ساو

 55وا  55ساو

 5وا  55ساو

کمگر ا  5ساو

مروع شاید

شکل  .4مقایسه میانگین شاخص غنای منهنیک بانک بذر خاک در رویشگاه علفزار
(حروف مشترک نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار بین میانگینها است)

جدول  .3تعداد گونههای گیاهی براساس دوره زندگی و فرم رویشی در بانک بذر خاک بوتهزار
ویژیی

کمگر ا  5ساو

 5وا  55ساو

 55وا  55ساو

 55ساو به بات

شاید

یکساله

7

9

55

1

55

اندساله

57

55

51

1

51

یندمیاچ

4

5

1

4

9

بووه

5

5

5

5

5

پهنبریاچ علتی

55

55

51

52

55

کل یونه

51

51

51

51

54

نگایح وجزیه واریان نششششاچ داد که اثر مگقابل سشششن
ریاسا ی و جهت جغرافیایی بر ومامی شاخ یای ونوع و
غنششای یونششهای بششانششک بششذر خششاک در ویششب بووششه ار اثر
معنیداری داششگه است (جدوو )5مقایسه میانیین وعداد
یونه نشششاچ داد که وعداد یونه بانک بذر در کمگرین ماچ
ووف راعت روند افزایششی داششگه اما سی کایش یافت
کشه این رونشد کایششششی برای جهت جنوبی و ششششرفی وا
طوتنیورین ماچ ووف یعنی بیش ا  55سشششاو نیز ادامه

داششت (ششکل  )5مقایسشه میانیین شاخ ونوع شانوچ
بانک بذر خاک در بووه ار نشششاچ داد که بیشششگرین مقدار
این ششاخ یا در بانک بذر مراوع با سن ریا شد کمگر ا
 5سشاو و در جهت جنوبی اسشت که با بسیاری ا جهتیا
اخگالف معنیدار ندارد (ششکل  )1ونها اهار منطقه شامل
جهت غرب و شماو مراوع شاید و جهت شماو در مروع با
سششابقه  5وا  55سششاو و بیش ا  55سششاو ووف راعت به
طور معنیداری دارای شاخ یای ونوع کمگری نسبت به
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جهت جنوب مراوع با سششابقه ووف کمگر ا  5سششاو بودند
(شکل  )1با یذشت ماچ وغییرات شاخ ونوع بانک بذر
جهت غربی

جهت جنوبی و شرفی الیوی مشابهی را نشاچ داد

جهت جنوبی

جهت شرفی

جهت شمالی

5

a
ab

5/1
abc

5/1

abcd
abcde

abcde
abcde

abcde
abcde

abcde
bcde

cde

abcde
cde

cde

cde

cde

e

de

5/5

5
2/1
2/1

وعداد یونه در واحد سطح

abcd

5/4

2/4
2/5
2

بیش ا  55ساو

 55وا  55ساو

 5وا  55ساو

کمگر ا  5ساو

مروع شاید

شکل  .5مقایسه میانگین تعداد گونه در واحد سطح در بانک بذر خاک رویشگاه بوتهزار
(حروف مشترک نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار بین میانگینها است)

جهت جنوبی

جهت غربی

جهت شرفی

جهت شمالی

a

2/45

ab
abc

2/4

abc

2/15

abc

abc
abc

abc
abc

abc

abc

abc

2/55
abc

abc
c
bc

2/5
abc

2/55

bc

2/5

c

2/25
2

بیش ا  55ساو

 55وا  55ساو

 5وا  55ساو

کمگر ا  5ساو

مروع شاید

شکل  .6مقایسه میانگین شاخصهای تنوع شانون بانک بذر خاک در رویشگاه بوتهزار
(حروف مشترک نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار بین میانگینها است)

ونوع شانوچ

abc

2/1
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راعت در

نگایج مقایسششه میانیین شششاخ غنای ماریال بانک
بذر خاک بووه ار نشاچ داد که باتورین مقدار این شاخ
در جهت جنوب مروع با سشابقه ووف کمگر ا  5ساو بود
که بهجز با جهتیای ششمالی در مروع با سابقه ووف  5وا
جهت غربی

 55سشاو و بیش ا  55ساو و مروع شاید با سایر جهتیا
در منششاطق دییر اخگالف معنیداری نششداششششگششه اسشششت
(شکل )9

جهت جنوبی

جهت شرفی

جهت شمالی

2/1
a

2/9
ab
ab

2/1

ab

ab
ab
ab

ab

ab

ab

2/4

ab
ab
ab

b

ab
b

2/5

ab

2/1

ab

2/5

b

غنای ماریال

ab

2/5
2

بیش ا  55ساو  55وا  55ساو

 5وا  55ساو

کمگر ا  5ساو

مروع شاید

شکل  .7مقایسه میانگین شاخصهای غنای مارگالف بانک بذر خاک در رویشگاه بوتهزار
(حروف مشترک نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار بین میانگینها است)

 .4بحث و نتیجهگیری
در بررسی پاسخ اکوسیسگ یا به ششتگیی و روند ووالی
شنها پ ا ویریر ،مطالعه شاخ یای غنا و ونوع ییایی
ایمیت دارد [ ]55در بیشششگر مطالعات به پاسششخ پوشششش
ییایی پرداخگه شششد و کمگر به وغییرات ایجاد شششد در
ذخشایر بشذر یونهیا در خاک ووجه ششششد اسشششت در این
وحقیق به وغییرات ونوع و غنای ییایی در بانک بذر خاک
که منبع مه در شروع احیاء پوشش ییایی است پرداخگه
شششد شششناسششایی با یای میگل ووف راعت در مطالعه
حاضششر فرصششت مناسششبی را بوجود شورد وا بگواچ اثر ماچ

ووف ویریر بر وغییرات بانک بذر خاک را سشنجید نگایج
نشاچ داد که در یر دو رویشیا ماچ ووف راعت بر ونوع
و غنای بانک بذر خاک مؤثر بود اسششت وغییر کاربری در
اکوسشششیسشششگ مروعی (وبدیل به راعت) موجر وغییر در
ورکیر و مقدار بانک بذر خاک مییردد که در ادامه برخی
ا این وغییرات در شاخ یای ونوع و غنا نمایاچ میشوند
[ ]55خشاکور ی در طی عملیشات کششششاور ی و افزودچ
کودیشا میوواند ا طریق افزایش جوانه نی بذریای داخل
خاک موجر ویلیه بانک بذر خاک ششششود [ ]1یمچنین
فعالیت کشششاور ی با وغییر در خصششوصششیات خاک ممکن
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اسششت بر میزاچ ماندیاری بذریا در خاک مؤثر باشششد []1
اثر وغییر کاربری بر بانک بذر خاک میوواند ساویا پ ا
ووف شچ نیز برجا بماند بهطوری که وغییرات در بانک بذر
خاک یک فرچ پ ا ووف راعت در علتزاریای فرانسششه
مششششاید ششششد [ ]52اثر منتی ناششششی ا وغییر کاربری
بهوسشششیله راعت بر بانک بذر خاک علتزاریای غرب اروپا
نیز یزارش شد []1
جهت جغرافیایی با این پیش فرض لحار شد که رشد
و وجدید حیات پوششششش ییایی با ووجه به جهت ششششیر
میوواند مگتاوت باششششد و در نگیجه بر بانک بذر خاک نیز
اثر دارد [ ]11 ،51نگشایج این مطالعه نششششاچ داد که اثر
جهشت جغرافیایی ونها در رویششششیا بووه ار ی بر ونوع و
ی بر غنای بانک بذر خاک اثر معنیدار داشششگه اسششت در
پوششششش ییششایی یر دو رویششششیششا این منطقششه جهششت
جغرافیشایی بر ونوع و غنشا بشهویژ اثر مگقشابشل شچ با ماچ
ریشاسشششا ی مؤثر بود [ ]15اما در بانک بذر خاک علتزار
انعکاسی ا اثر مسگقل جهت شیر مشاید نشد مطالعات
نشششاچ داد که اثر وغییر کاربری ممکن اسششت بر پوشششش
ییشایی بشا اثر شچ بر بانک بذر خاک مگتاوت باششششد اوچ
انگقاو اثرات ا پوشششش ییایی به ذخایر بذر یونهیا دارای
مکانیس پیچید و مسگلزم یذشت ماچ است [ ]1ممکن
اسشت غالبیت ییایاچ یکساله در رویشیا علتزار [ ]15که
ووانایی وولید بذر و وشکیل بانک بذر را دارند یکی ا دتیل
عدم وتاوت بین جهتیای میگل ششیر باششد [ ]1البگه
در بووشه ار اخگالفات بین جهتیای جغرافیایی اندک بود
و بیشششگر جهتیا با ی اخگالف معنیداری نداشششگند و در
صشورت وجود اخگالف ،ونوع و غنای بیشگر برای جهت رو
به جنوب بود است
ا نگششایج دییر این وحقیق این بود کششه ونوع و غنششای
بشانک بذر خاک در یر دو رویششششیا در مراوع با سشششابقه
راعت ا مراوع ششاید اطراف بیشگر بود یا دارای اخگالف
معنیدار نبود دلیل شچ این اسششت که وغییر کاربری مراوع
اسشگقرار و ا دیاد ییایاچ شششتگهپسند را به یمرا دارد که
بیشششگر شنها وولید بذر فراوانی دارند و موجر افزایش غنا و
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ونوع ییشایی در بشانک بذر خاک مییردند [ ]55 ،51در
علتزار بشاتورین مقشدار غنشای یونهای و ونوع در بانک بذر
خشاک مراوع بشا بیش ا  55سشششاو سشششابقه ووف راعت
مشاید شد که وتاوت معنیداری را با مراوع شاید اطراف
داشششت در حالی که در بووه ار بیشششگرین مقادیر ونوع در
مروع بشا سشششابقه ووف کمگر ا  5سشششاو بود که البگه با
بسششیاری ا اراضششی با سششابقه راعت اخگالف معنیداری
نداششت بررسی پوشش ییایی در این منطقه [ ]15نشاچ
داد که کمگرین شششاخ ونوع شششانوچ و غنای ماریال در
دو رویششششیشا علتزار و بووه ار در مراوع با سشششابقه ووف
راعت کمگر ا  5سششاو بود و بیشششگرین شچ در بووه ار در
سشایت  55وا  55ساو و در علتزار در سایت  5وا  55ساو
بود است بهعباروی اطالعات پوشش ییایی منطقه نشاچ
داد که بریششتپذیری ونوع و غنای پوشش ییایی نیا به
ماچ بیششگر ا پنج ساو دارد [ ]15به نظر میرسد پاسخ
ششششاخ یای ونوع و غنای یونهای در پوششششش ییایی با
بانک بذر خاک مگتاوت بود اسشت عدم وششابه و یا وشابه
ک در اکثر مطشالعشاتم مقایسشششهای بین بانک بذر خاک و
پوششش ییایی عنواچ شد که در اروباط با وتاوت ییایاچ
در وولید بذر ،طوو عمر بذر شنها و شششرای محیطی اسششت
[ ]57 ،5بشات بودچ ونوع در بشانک بذر خاک در بووه ار با
سششابقه ووف کمگر ا  5سششاو ممکن اسششت بهدلیل ا دیاد
ییایاچ علتی و یکسششاله در پوششششش ییایی باششششد که با
افزایش ماچ ریاسشا ی ا جمعیت شنها کاسشگه شد []15
در مطالعه مششششابهی [ ]54پنج سشششاو پ ا ریا کردچ
کشت ،ینو ییایاچ علتی در بانک بذر غالر بودند
بیشاچ ششششد کشه وغییرات ونوع و غنشا در ووالی ثانویه
پوششش ییایی بدین صورت است که در شدت ک و یاد
ششششتگیی حدافل ونوع و غنا و در حد مگوسشش ششششتگیی
حشداکثر ونوع و غنا وجود دارد که به فرضشششیه شششششتگیی
مگوسشش معروف اسششت [ ]55 ،51 ،7با ووجه به اینکه با
افزایش سشن ا ووف راعت میزاچ ششتگیی کمگر میشود
لشذا افزایش ونوع و غنشا در پوششششش ییایی این منطقه با
افزایش سشن ریاسا ی با فرض بات مطابقت دارد [ ]15اما
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] یزارش59[ ] و51[ ششرای ششتگیی مگوس در مطالعه
شد
ششششاخ یشای ونوع و غنای بانک بذر خاک در مراوع
نیمهاسششگیی مورد مطالعه ووانسششگهاند پ ا ووف راعت
بهمیزاچ ونوع و غنای بانک بذر خاک مراوع طبیعی منطقه
برسند به عباروی در یر دو رویشیا حگی با کمگرین ماچ
ووف یعنی کمگر ا پنج ساو نیز بریشتپذیری شاخ یا
 لکهیای وغییرکاربری یافگه،مششاید شد ا دیدیا احیاء
پ ا ووف راعشت بششا مراوع طبیعی مجشاور وبشادو بششذر
،داشششگه یعنی پراکنش بذر ا مراوع اطراف به وسشششیله باد
 دام و سشششایر موجورات ند اوتاق میافگد که موجر،شب
بریشتپذیری سریعور بانک بذر خاک شد است
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انین رونشدی در ونوع و غنای بانک بذر خاک مششششاید
نششد و لزوما با افزایش سشن ریاسا ی مقادیر شاخ یای
ونوع و غنا بانک بذر خاک افزایش پیدا نکرد طبق فرضیه
ششتگیی مگوس در شدت ششتگیی یاد ییایانی که وولید
بذر و فدرت وششکیل اجگماع باتیی دارند غالر یسگند که
افزایش ونوع و غنشا در سشششن ریاسشششا ی ک در بووه ار با
حضششور انین ییایانی مثل یکسششالهیا در پوشششش ییایی
 سششاو در55 فابل ووجیه اسششت به نظر ریاشششدیی باتی
روند ووالی در مرحله میانی و بهعباروی مقدار مگوسششطی ا
شششتگیی در مقایسشه با سشایر مناطق است و یمین عامل
سششبر بات بودچ ونوع و غنای بانک بذر خاک علتزار ش شد
اسششت انین افزایشششی در ونوع و غنای بانک بذر خاک در
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